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Flegtac Kaszel, syrop 1,6mg/m, 150ml
 

Cena: 14,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 but.a 125ml

Postać syrop

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Flegtac Kaszel, syrop 1,6mg/ml, 125ml

Syrop Flegtac Kaszel to produkt leczniczy zawierający chlorowodorek bromoheksyny. Jest to substancja czynna o działaniu
wykrztuśnym. Wskazaniem do stosowania leku są przewlekłe oraz ostre schorzenia dróg oddechowych.

Skład:
1ml syropu zawiera 1,6mg bromoheksyny chlorowodorku. Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420) w ilości
760mg/ml, glikol propylenowy w ilości 40mg/ml, metylu parahydroksybenzoesan (E218) w ilości 0,90mg/ml, propylu
parahydroksybenzoesan (E216) w ilości 0,10mg/ml, sacharyna sodowa (E954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol
propylenowy, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2 metylo-4-piron (maltol), aldehyd
anyżowy, kwas benzoesowy).

Działanie:
Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. Produkt leczniczy Flegtac Kaszel upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych,
dzięki czemu działa wykrztuśnie. Znacząco poprawia to transport wydzieliny oskrzelowej oraz jej usuwanie z płuc. Zawarta w leku
bromoheksyna ułatwia odkrztuszanie, a także łagodzi kaszel.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Flegtac Kaszel wskazany do stosowania w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, które przebiegają
z zaburzeniami odkrztuszania oraz usuwania śluzu.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Lek zawiera sorbitol, źródło fruktozy (1ml
zawiera 760mg sorbitlu). Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu (E 218) oraz propylu parahydroksybenzoesanu (E
216) lek może wywoływać reakcje alergiczne. Preparat zawiera glikol propylenowy (1ml zawiera 40mg).
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku choroby wrzodowej żołądka i
dwunastnicy. Nie stosować u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, nie zaleca się stosować w pozostałym okresie ciąży i w okresie
karmienia piersią. Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia. Nie stosować u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy.
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